SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

„WYPRAWA - POPRAWA”
Pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej
edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i
funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza
obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać
rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna na
będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

TO JUŻ 22. „SPRZĄTANIE ŚWIATA”!
w Polsce!
WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!
Razem z rodzicami wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę-poprawę!
Rozejrzyj się dookoła i sprawdź i zgłoś do gminy





czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie
określ ilość odpadów,
czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju
czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie,
czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich,

Weź udział w największej grze ekologicznej w Polsce - przejedź,
przejdź, przepłyń razem z nami kilometry, patrolując gminy
i zostań Ekozwiadowcą!
Z pomocą przyjdzie aplikacja mobilna rEKOnesans, którą
znajdziesz na stronie www.naszaziemia.pl

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2015

„WYPRAWA - POPRAWA”
TO JUŻ 22 „SPRZĄTANIE ŚWIATA” w Polsce!
Tradycyjnie będziemy aktywnie uczestniczyć w tej akcji:
18 września (w piątek) posprzątamy najbliższe otoczenie szkoły.
Prosimy Uczniów, aby odpowiednio przygotowali się do sprzątania (przynieśli gumowe
rękawice, kolorowe worki na odpady).
Zebrane, częściowo posegregowane śmieci proszę złożyć koło pojemnika na śmieci,
znajdującego się najbliżej szkoły.
Sprzątamy według następującego planu:
KLASY

Lekcja (godzina)

TEREN DO POSPRZĄTANIA

Szkoła Podstawowa
I - III

3 lekcja (9.45 – 10.30)

Boiska szkolne oraz teren najbliższej
okolicy szkoły.

4C, 5A, 5B, 6A
4A,4B, 6B

2 lekcja (8.50 – 9.35)
4 lekcja (10.40 – 11.25)

Teren pomiędzy szkołą, przedszkolem,
a ul. Gwiezdną

Gimnazjum
2A, 2B, 2C

3 lekcja (9.45 – 10.30)

Plac Papieski, teren wokół „Orlika oraz
okolice kościoła.

3A, 3D

5 lekcja (11.35 – 12.20)

Teren między ul 11 Listopada a ul.
Zielonogórską.

PAMIĘTAJ – najważniejsze jest Twoje bezpieczeństwo, dlatego:





nie zbieraj niebezpiecznych przedmiotów np. rozbitego szkła, dużych, ciężkich odpadów itp.,
nie oddalaj się od grupy,
przechodząc na drugą stronę ulicy, poczekaj na nauczyciela,
pamiętaj, prawdziwy przyrodnik jest niewidoczny, niesłyszalny i dba o przyrodę nie tylko
podczas trwania akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA”.

